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.مجازاست)داراي چهارعمل اصلی ،جذر ودرصد (استفاده ازماشین حساب ساده: توجه

.ر مورد عبارت درست را انتخاب کرده و در پاسخنامه بنویسیددر ه1
کندهاي ریز ماده است نور را ي آن ذرهمخلوطی که ذرات سازنده) آ می پخش

کند نمی .پخش

ماندت یونش اسید ببا افزایش غلظت یک اسید ضعیف در محلول آبی آن ثا) ب می ثابت
یابد می .افزایش

اکســـیژن-نـــیم واکـــنش انجـــام شـــده در قطـــب منفـــی ســـلول ســـوختی هیـــدروژن        ) پ
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. باشدمی22

اکسیددر فرآیند هال درآند ) ت دي کربن گاز
اکسیژن . شودتولید میگاز

یابدی واکنش لیزگر در یک واکنش شیمیایی آنتالپبا استفاده از کاتا) ث می کاهش
ماند می .ثابت

25/1

:پاسخ کوتاه دهید2
تفاوت باتري باسلول سوختی چیست؟) آ

آید؟ در اطراف قطب کاتد به چه رنگی در میpHکاغذ ،در برقکافت آب ) ب
؟،چه نام داردشودضداسیدي که باعث کاهش اسید معده می) پ
شود؟براي تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید از چه ترکیبی به عنوان اکسنده استفاده می) ت

1

د، را بنویسیعبارتهاي نادرستشکل صحیحیا نادرستیعلتسپس ومشخصراابتدا درستی یا نادرستی جمالت 3
.کندرا آبی میpHکاغذ ) 3SO(اکسید محلول آبی گوگرد تري) آ

.شوددر فرآیند آبکاري قاشق فوالدي با نقره، قاشق به قطب مثبت باتري وصل می) ب
. هاي ظرفیت بستگی داردرفتار فیزیکی مواد مولکولی مانند نقطه ذوب و جوش به الکترون) پ
.یابدایش میواحد افز1، عدد اکسایش کربن در طی تبدیل اتن به اتیلن گلیکول ) ت
.ترکیبی از تیتانیم و نیکل است،آلیاژ هوشمند) ث

2

:کننده زیر پاسخ دهیدباتوجه به دو پاك4
COONa)CH(CH)a  1623

NaSO)CH(CH)b 31123 
چیست؟» a«نیروي بین مولکولی غالب در ترکیب ) آ

.مشخص کنید» b«کننده را در پاكدوستآبو گریزآبهايبخش) ب
؟ چرا؟شودهاي سفید روي لباس مشاهده میلکه،در آب سخت » b«یا » a«کننده در اثر شستن لباس با کدام پاك) پ

25/1
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"ادامه سوال ها در صفحه دوم"

. در هر مورد علت را بنویسید5
.شودنمیاوره در هگزان حل ) آ

. شودیافت می» 2SiO«شود و بیشتر به صورت سیلیس سیلسیم در طبیعت به صورت خالص یافت نمی) ب
.)باشدمیبر مول کیلو ژول368، 226به ترتیب Si-Oو Si-Siآنتالپی پیوند : راهنمایی(

.نمی شوددرصورت ایجاد خراش روي ورقه هاي حلبی ،آهن حفاظت )پ
.یابدکاهش میKفشار ثابت، درهاي گازي گرماده، با افزایش دما ودر تعادل) ت

5/2

به صورت نمودار مقابل باشد، پس از یونشهاي حاصل از آن و یونHFاگر فراوانی اسید 6
.حساب کنیدرا این اسید درصد یونش 

1

حاصل شود؟ pH=2محلول با mL200را در آب حل کنیم تا 5O2N(s)چند گرم 7
)gr/mol :16=O ،14=N(

)aq(NO)aq(H)l(OH)s(ON   3252 22

5/1

:پاسخ دهیدکه دو محلول بازي رانشان میدهدهاي زیرباتوجه به شکل8
باشد؟ چرا؟ می3NHمحلول ي دهنده نشان)bیاa( کدام شکل) آ

دهید؟ چرا؟ کدام محلول را پیشنهاد می،که با چربی مسدود شده است ايبراي باز کردن لوله) ب

1
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) آلومینیوم-آهن(در سلول گالوانی 9
.ذره اکسنده را مشخص کنید،درواکنش کلی سلول )بکدام فلز نقش کاتد را دارد؟) آ

.سلول را محاسبه کنیدemf) تکند؟جرم کدام تیغه کاهش پیدا میبا انجام واکنش ) پ

6613 /)Al/Al( 
4402و    /)Fe/Fe( 

نشان می دهد؟یدرستبه دار تغییر غلظت یونها را در این سلول گالوانی وکدام نم) د

75/1

: باتوجه به جدول پاسخ دهید10
را اکسـید کـرد؟   2Cr+توان یون هاي نقره میآیا با کاتیون) الف

چرا؟
توان در ظرفی از جنس آیا محلول آلومینیوم فلوئورید را می) ب

داري کرد؟ چرا؟نقره نگه
ترین کاهنده کدام گونه است؟در این جدول قوي) ت

E°(v)واکنش کاهشنیم
8/0+)s(Age)aq(Ag  

12/0-)aq(Cre)aq(Cr   23

66/1-s(Ale)aq(Al   33

25/1

:هاي زیر پاسخ دهیدهاي پتانسیل الکترواستاتیکی مولکولباتوجه به نقشه11

؟ چرا؟کندنمیگیريکدام مولکول در میدان الکتریکی جهت) آ
مشابه نقشه کدام شکل خواهد بود؟چرا؟HCNنقشه پتانسیل الکترواستاتیکی مولکول ) ب
ها بیانگر چیست؟رنگ قرمز در این نقشه) پ

25/1
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الماسگرافیت :      چگالی ) بMgF2MgO.:  نقطه ذوب) آ
25/1

"ادامه سوال ها در صفحه چهارم"

g(HI2(:                          با افزایش حجممقابل ، در سامانه تعادلی13 ⇌ )g(I)g(H 22 
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1

:پاسخ دهیدزیر، به سئواالت باتوجه به دو نمودار 14
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1

:هاي زیر پاسخ دهیدباتوجه به واکنش15
1(اتن .... + »آ«....→کلرواتان 

OH(l)3CH→....»ب« + ....(g)4CH)2
CH3OH(l)CH ....»ج« + ....(g)2H→O(l)2H +(g)4CH)3

.را بنویسید» ج«و » ب«، »آ«نام یا فرمول شیمیایی 3و2، 1ي هاواکنشدر ) الف
که روش مستقیم نام دارد چه مزیتی دارد؟،2تولید متانول به روش واکنش ) ب

1

20جمع نمره»»». موفق و موید باشید«««  

°C350 /کاتالیزگر
atm50 -20
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یف
نمرهراهنماي تصحیحرد

١

) پ.                      ماندثابت می) ب.                      کندپخش می) آ1  eHH )aq()g( 442 2
)25/0هر کدام .                 (ماندثابت می) ثاکسیدديکربن) ت

25/1

شـیر منیـزي یـا    )پآبـی              ) ب.           دسلول سوختی برخالف باتري توانایی ذخیره انرژي را ندار)آ2
2Mg(OH)منیزیم هیدروکسید 

)25/0هر کدام (غلیظ پتاسیم پرمنگنات ) ت

1

)25/0. (کندرا قرمز میpHکاغذ 3SOاکسید محلول آبی گوگرد تري–) 25/0(غلط ) آ3
)25/0. (شودصل میقاشق به قطب منفی یا باتري و-) 25/0(غلط ) ب
)25/0. (رفتار فیزیکی مواد به نیروهاي بین مولکولی بستگی دارد–) 25/0(غلط ) پ
)25/0(درست ) ث)                       25/0(درست ) ت

2

)25/0(نیروي وان در والسی ) آ4

CH(CH(NaSO)                                                    ب 31123 

)25/0(گریز بخش آب)                       25/0(بخش آبدوست 
هاي سفید کند که به صورت لکهسخت ایجاد رسوب میدرآب ي صابونی است و کننده، زیرا یک پاك) 25/0(a) پ

)25/0. (شودروي لباس مشاهده می

25/1

. شونداست، پس درهم حل نمی) 25/0(و هگزان یک مولکول ناقطبی ) 25/0(یرا اوره یک مولکولی قطبی ز) آ5
شود و انرژي بیشتري آزاد می2SiOپس هنگام تشکیل ) 25/0. (استSi-Siبیشتر از Si-Oزیرا آنتالپی پیوند ) ب

)25/0. (ایداري بیشتري داردگیرد پس پتر قرار میسیلیس نسبت به سیلسیم پایین) 25/0(سطح انرژي
و در سري الکتروشیمیایی آهن نسبت به قلع کاهنده قویتري اسـت  )25/0.(.زیرا حلب با قلع پوشیده شده است)ت

)25/0.(وتمایل بیشتري براي اکسایش دارد ،پس خورده میشود و محافظت نخواهد شد
پس واکنش در جهـت  ) 25/0. (رودا پیش میزیرا با افزایش دما طبق اصل لوشاتلیه واکنش در جهت مصرف دم) ث

پس طبق عبارت ) 25/0(یابد شود و مواد اولیه افزایش میها کم میرود در نتیجه از مقدار فرآوردهبرگشت پیش می
)25/0. (یابدها ثابت تعادل هم کاهش میثابت تعادل و وابستگی آن به دما با کاهش فرآورده

5/2

ها قبل از یونشکل ذره=45+ 15= 60)    25/0(6

%25     =100×15=100×
هاي یونیده مولکول

درصد = شده
یونش کل مولکول60

)25/0()25/0()25/0(

1
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٢

72-10 =[H+])25/0      (-pH10 =[H+]

)25/0  (mol   H+3-10×2 =lit2/0×til
mol


2-10 =mol [H+]

)25/0 (mol
gr108 =5O2NM

108/0
gr

=gr108×5O2mol N1 ×mol [H+]3-10×2 =5O2Ngr
5O2mol N1mol H+2

25/025/025/0

5/1

روشـنایی المـپ   پس. باشدیک باز ضعیف و در نتیجه یک الکترولیت ضعیف می3NH، زیرا )25/0(» b«محلول ) آ8
)25/0. (باید کم باشد

توان از آن براي بـاز  باشد که میباز قوي میa، زیرا با توجه به روشنایی زیادي المپ محلول )25/0(» a«محلول ) ب
)25/0. (بردها را از بین میکند و آنها تولید صابون میکردن لوله استفاده کرد، زیرا با چربی

1

)25/0(آلومینیوم ) پ)25/0(+Fe2)ب)  25/0(آهن ) آ9

)25/0)   (1(نمودار) د°E° =Eکاتد-°Eآند= -44/0–) -66/1+ = (22/1)         ت
)25/0                  ()25/0()25/0(

75/1

)25/0. (تواند آن را اکسید کندتري است و میباالتر است پس اکسنده قوي+E° ،Ag، زیرا ) 25/0(بله ) آ10
) 25/0. (دهدنقره باالتر از آلومینیوم است و با آن واکنش نمی°E، زیرا ) 25/0(بله 
)25/0(Al) ت

25/1

)25/0. (ت، زیرا ساختار و توزیع ابر الکترونی در آن متقارن اس) 25/0(1مولکول شماره ) آ11
)25/0.(زیرا ساختار هیدروژن سیانید هم خطی و هم قطبی است)25/0(» 3«شکل ) ب
)25/0. (ي تراکم بیشتر ابر الکترونی یا بار الکتریکیدهندهنشان) پ

25/1

تـالپی  پس جاذبه بیشـتر و آن . ها در آن بیشتر استها و آنیونبار کاتیونقدر مطلق ، زیرا مجموع ) 25/0(MgO) آ12
)25/0. (فروپاشی و نقطه ذوب باالتر است

باشد حجم کمتري ولی تر میده، زیرا در جرم برابر، از آنجائیکه ساختار الماس بسیار منظم و فشر) 25/0(الماس ) ب
)5/0. (یت به واسطه فضاهاي خالی بین صفحات حجم بیشتري دارد پس چگالی الماس بیشتر استگراف

25/1
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٣

vزیرا با افزایش حجم تراکم گاز کمتر و طبق فرمول هم ) 25/0(یابد، ش میغلظت کاه) آ13
nM   با افزایش حجـم

)25/0. (یابدغلظت کاهش می
پس افزایش حجم یا همان کاهش فشار ،زیرا تعداد مول گازي در دو طرف برابر است) 25/0. (کندتغییري نمی) ب

)25/0. (تأثیر استبر آن بی

1

) 25/0(H∆، آنتالپی واکنش یا b، ) 25/0(، انرژي فعالسازي a) آ14
دهنـده  که سطح مواد فرآورده بـاالتر از واکـنش  1، زیرا این واکنش گرماگیر است پس نمودار ) 25/0(1نمودار ) ب

) 25/0. (دهنده آن استاست نشان

1

)25/0(کربن مونوکسید ) ج)        25/0(اکسیژن )ب)        25/0(یا هیدروکلریک اسید HCl= آ ) الف15
)25/0. (را داریم2COکاهش آالینده ) ب

1

.نمره منظور فرمایید)به غیر از تناسب(همکار محترم لطفا در صورت مشاهده پاسخ صحیح ومشابه کتاب درسی
20همرجمع نهمکار گرامی خسته نباشید        


